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Inwestycje 2015
1. Budowa budynku remizy OSP w
Bzinicy Starej
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego 8 lipca 2015 r. z firmą:
ADAM DYLA podpisano umowę na
budowę budynku remizy OSP w Bzinicy
Starej za kwotę brutto: 640.442,76 zł.
Roboty rozpoczną się w najbliższym
czasie i potrwają do 30.09.2016 r. Zakres
rzeczowy robót do wykonania w ramach
niniejszego zadania, obejmuje budowę
obiektu wolnostojącego, parterowego,
niepodpiwniczonego z salą spotkań,
zapleczem socjalnym, kotłownią wraz z
składem opału na eko-groszek i garażem
na samochód strażacki wraz z szatnią.
Obiekt będzie dostosowany do
obsługi osób niepełnosprawnych.
Zagospodarowany zostanie również teren
wokół budynku w postaci utwardzonego
placu, chodników i terenu zielonego
– rekreacyjnego.
2. Budowa wydzielonych dróg
gminnych
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu

nieograniczonego 3 czerwca 2015 r. z firmą
ADAC - LEWAR Sp. z o.o., podpisano
umowę na:
• Rozbudowę drogi gminnej ul. K.
Mańki w Dobrodzieniu, za kwotę brutto:
443 845,07 zł;
Zakres rzeczowy robót do wykonania
w ramach zadania jest następujący:
- wymiana kanalizacji deszczowej,
- przebudowa kolidujących odcinków
sieci telekomunikacyjnej,
- usunięcie kolizji z uzbrojeniem
energetycznym.
- wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej.
• Przebudowę drogi gminnej ul.
Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku
od Placu Wolności do ul. Cmentarnej, za
kwotę brutto: 788 581,45 zł;
Zakres rzeczowy robót do wykonania
w ramach zadania jest następujący:
- wykonanie odwodnienia liniowego,
- przebudowa drogi: budowa jezdni,
budowa zjazdów z kostki betonowej,
budowa dwustronnego chodnika z kostki

betonowej,
- budowa oświetlenia ulicznego typu
LED na słupach aluminiowych,
- wykonanie stałego oznakowania w
związku ze zmianą docelowej organizacji
ruchu.
• Budowę drogi dojazdowej do gruntów
rolnych ul. Dolna w Główczycach;
Zakres rzeczowy robót do wykonania
w ramach zadania jest następujący:
- wykonanie nowej nawierzchni
warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek
mineralno-bitumicznych,
- wykonanie remontu przepustów,
- wykonanie odmulenia istniejących
rowów przydrożnych,
- wykonanie zjazdów na pola i do
posesji, z asfaltobetonu na podbudowie z
kruszywa łamanego,
- remont istniejących przepustów pod
zjazdami.
Termin zakończenia wszystkich robót
drogowych: 30.09.2015 r.
JNJ

Ryszard Galla i Bernard Gaida
otrzymali Krzyż Zasługi RFN
Wzruszający moment dla mniejszości
niemieckiej w Polsce: 20 czerwca aż
dwójka działaczy mniejszości niemieckiej
otrzymała w Warszawie prestiżowy Krzyż
Zasługi RFN – Bundesverdienstkreuz.
Posłowi Ryszardowi Galli oraz
przewodniczącemu ZNSSK Bernardowi
Gaidzie odznaczenie zostało wręczone
za zasługi dla polsko-niemieckiego
pojednania oraz aktywności na rzecz
rozwoju struktur mniejszości niemieckiej
w Polsce. Wręczenia dokonał w imieniu
Prezydenta RFN Joachima Gaucka
ambasador RFN w Warszawie Rolf
Nikel. Jak przyznał ambasador mniejszość
niemiecka w Polsce jest modelowym
przykładem sukcesu, co też jest zasługą
takich ludzi jak Bernard Gaida czy Ryszard
Galla. Słowa ambasadora: Przez ostatnie
25 lat historia mniejszości niemieckiej jest
historią sukcesu, Panowie, wy mieliście
wielki wkład w ten sukces.
Właśnie to zaangażowanie przyczyniło
się do wręczenia tak prestiżowej nagrody.
Nie była to jednak zasługa jednego
człowieka, jak podkreślał w przemowie
Ryszard Galla: Miałem to szczęście,
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że mogłem współpracować z wieloma
wspaniałymi ludźmi. Dziękuję moim
przyjaciołom, tym którzy przybyli i tym
których tu nie ma. Przede wszystkim
dziękuję jednak pracownikom TSKN,
ZNSSK, czy Fundacji Rozwoju Śląska.
Nie tylko struktury były jednak
współautorami sukcesu, który potwierdza
odznaczenie. Bardzo ważna jest też rodzina,
która przekazuje język, powiedział Bernard

Gaida: Na drodze do tego odznaczenia,
moja rodzina – moja mama i mój tata
– byli dla mnie szczególnie ważni. To oni
starali się, abyśmy nawet w najcięższych
latach powojennych, zawsze mówili po
niemiecku.
Wnioskującą o odznaczenie była
przewodnicząca NTKS Wrocław Renata
Zajączkowska.
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Dni Dobrodzienia 2015

W dniach 18 – 20 lipca odbyły
się kolejne dni miasta, które zostały
zorganizowana na placu festynowym
przy ul. Solnej. Piątkowy wieczór był
poświęcony młodzieży, która mogła
potańczyć na dyskotece. Natomiast w
DOKiS odbył się wernisaż wystawy
malarstwa Małgorzaty Wojdyło. Artystka
ukończyła Uniwersytet Śląski filia w
Cieszynie, a obecnie mieszka w Strzelcach
Opolskich. Jest nauczycielką w szkole,
a międzyczasie wyjeżdża na plenery
malarskie, bierze udział w konkursach
oraz organizuje wystawy swych prac.
Malarka z Dobrodzieniem jest związana
poprzez męża, który pochodzi z naszego
miasta. Wystawę można oglądać do końca
sierpnia.
W sobotę przed południem o godz.
9.00 odbyły się biegi dla dzieci, a o 11.00
bieg główny w ramach X Biegu Ulicznego
„Dobrodzieńska Dycha”.
Natomiast po południu Burmistrz
Dobrodzienia Róża Koźlik wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej o godz.
16.00 otworzyli święto wszystkich
mieszkańców witając m.in. gości z
partnerskiego miasta Czortków na
Ukrainie. Burmistrz wyjaśniła również,
iż w tym roku nie będą wręczane nagrody
Róże Dobrodzienia ponieważ Radni
naszego miasta podjęli decyzję, iż nagroda
ta będzie teraz przydzielana co cztery lata,
czyli raz na kadencję Rady pod koniec
jej pracy. Następnie wręczone zostały
nagrody w konkursie wiedzy o Ziemi
Dobrodzieńskiej „Dobrodzienianin to ja”.
I miejsce zdobył Mateusz Hurnik, a II Dawid Kotyś z dobrodzieńskiego gimnazjum.
Tuż potem zaprezentowały się wszystkie
grupy taneczne działające przy DOKiS:
cztery grupy mażoretek, dwie grupy tańca
towarzyskiego oraz mamy mażoretek. Ten
występ niestety został przerwany przez
ulewny deszcz z burzowej chmury, ale na
szczęście szybko opanowaliśmy sytuację
i dzieci mogły wrócić do tańca. Najstarsza
grupa mażoretek zaprezentowała się w
nowych strojach oraz butach typowych
dla mażoretek. Buty te zostały dla
tancerek zakupione przez miejscowego
przedsiębiorcę stolarskiego pragnącego
pozostać anonimowym. Po występach
tanecznych przyszedł czas na laureatów
konkursów recytatorskich i Minifestiwalu
Piosenki Dziecięcej . Następnie powrót do
tańca – wystąpiła dla nas para tańcząca
taniec towarzyski – Marcin Karpinski
i Patrycja Jaroszowiec, tancerki tańca
orientalnego z Ozimka oraz zespół
wokalno - taneczny „Fiery Birds”.
Kiedy w końcu przyszedł czas na
gwiazdę wieczoru Halinę Mlynkovą z

zespołem na niebie zbierały się coraz
większe chmury i coraz czarniejsze
przeszywane błyskawicami. Halina jest
przeuroczą sympatyczną osobą szczerą i
otwartą. Bardzo jej się w Dobrodzieniu
podobało i żałowała, że nie mogła
dokończyć koncertu, ale uważała że
przerwanie go było słuszną decyzją.
Zostały do zaśpiewania cztery piosenki.
Przesłała nam następnego dnia piękne
pozdrowienia na Facebooku. Prąd musiał
zostać odłączony, a sprzęt osłonięty od
deszczu. Wszystkich zawiedzionych fanów
Haliny Mlynkovej przepraszamy, ale z
pogodą nie można dyskutować. Artystka
robiła sobie jeszcze mnóstwo zdjęć i
rozdawała autografy mimo, iż padało coraz
mocniej. Dobrodzieńska publiczność jest
bardzo wytrzymała i przeczekała burzę
i ulewę w namiocie po to, by do 2.00 w
nocy bawić się na zabawie przy dźwiękach
zespołu Magnum.
Przedpołudnie niedzielne to seria
zawodów sportowych: Otwarte zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza,
Eliminacje Mistrzostw Polski w Siatkówce
Plażowej Mężczyzn, Otwarte zawody
Pływackie o Puchar Starszego Cechu
Rzemiosł Różnych oraz Turniej Szachowy
o Tytuł Mistrza Drewnianej Figury
szachowej. Popołudnie zaś rozpoczynał
spektakl dla dzieci „Koziołek Matołek”,
a następnie pokaz karate Klubu NIDAN i
występ zespołu „ECHO” z Ogrodzieńca.
O 16.30 na scenę wkroczyły zespoły
z Czortkowa, by dać Dobrodzieniowi
upragniony koncert, na który czekaliśmy
podczas „Źródła”. Następnie na scenie
zakrólowała śląska biesiada oraz zespół

Informacja

Z dniem 1 lipca 2015 roku Gabinet Lekarski Położniczo-Ginekologiczny

lek. med. Emile Massouh

został przeniesiony do budynku przychodni lekarskiej
przy ul. Parkowej 2a w Dobrodzieniu.

ABBAs sonng które już powoli zapraszały
nas do tańca, by bawić się do 1.00 w nocy
z przerwami na deszcz. W przerwach
między koncertami wręczyliśmy nagrody
w turniejach – szachowym i pływackim
- Mistrz Drewnianej Figury Szachowej
- Henryk Gajdos, Mistrzyni - Teresa
Kocorek,
II miejsce Dariusz Płonka,III miejsce
Rafał Oliwa. Otwarte zawody pływackie:
szkoła podst. dz.
I - Vanessa Lesch,II Magdalena Dykta,
chł/ I Jakub Czernek, II Tymoteusz Paliga,
III Marcel Paliga, mł. do lat 18 dz., I Kamila Ginter, dorośli/kob. I Małgorzata
Dykta, dor./męż.I - Euvgen Dykta,
II-Roman Paliga, III/ Dariusz Dykta,
dorośli50+ kob., I- Maria Dykta, dorośli
50+ meż. I-Dariusz Zajdel.
Poza placem festynowym odbyły
się jeszcze dwa wydarzenia – wernisaż
wystawy fotografii wykonanych przez
członków sekcji fotograficznej działającej
przy DOKiS – m.in. Anna Chawełka,
Liliana Skibe i Bartosz Bukartyk.
Jak co roku w kościele o godz.19.00
mogliśmy wysłuchać koncertu odpustowego. Zaprzyjaźniony już z Dobrodzieniem Paweł Pawłowicz zaprosił
do nas fantastycznych artystów – Maria
Kuszyńska – sopran, Anna Szul –
wiolonczela barokowa, Mariusz Skotnicki
– trąbka naturalna, Paweł Pawłowicz
– klawesyn, którzy wystąpili w koncercie
- „Muzyka na instrumenty dawne”.
Dziękujemy mieszkańcom gminy
oraz gościom za wspólną zabawę i
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Zapraszamy w imieniu władz miasta na
wspólne świętowanie za rok.
Agnieszka Hurnik
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Z prac Rady Miejskiej

Szanowni mieszkańcy, informuję o
ważniejszych, podjętych uchwałach przez
Radę Miejską w Dobrodzieniu.
W okresie od marca do czerwca podjęto
między innymi uchwały w sprawie:
• ustalenia na rok 2015 planu do finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za
kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności
i form kształcenia nauczycieli, na które
dofinansowanie jest przyznawane – na
rok budżetowy 2015 ustalono kwotę
1900 zł maksymalnego dofinansowania
opłaty za kształcenie nauczyciela szkoły
prowadzonej przez Gminę Dobrodzień,
pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli;
• powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dobrodzieniu oraz nadania jej
Statutu – więcej na stronie 5;
• przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Dobrodzień w 2015 roku – ustawa o
ochronie zwierząt nakłada na gminę
obowiązek corocznego uchwalenia
programu;
• wyrażenia zgody na przejęcie przez
Gminę Dobrodzień zadania Powiatu
Oleskiego - jest to zadanie realizowane
z Powiatem Oleskim polegające na
wykonaniu wspólnych projektów
technicznych na „Budowę chodnika i
kanalizacji deszczowej w ciągu drogi
powiatowej w miejscowości Główczyce”
oraz na „Przebudowę drogi powiatowej
polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego na odcinku SzemrowiceWarłów":
• zaciągnięcia kredytu długotermionowego na realizację inwestycji – zaciągnięto kredyt do kwoty 900.000 złotych
na realizację inwestycji pod nazwą
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Pludrach";
• zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu na realizację inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Pludrach” do kwoty
1.184.000 złotych w roku 2015;
• w związku z przejściem na emeryturę
z dniem 31 marca 2015 roku odwołano
Panią Anielę Kniejską ze stanowiska
Skarbnika Gminy i powołano z dniem 1
kwietnia 2015 roku Panią Gabrielę Gaś
na to stanowisko;
• rozwiązania Związku Gmin Dolna Mała
Panew w Turawie – gmina przystąpiła
do tego Związku w celu pozyskania
środków na budowę kanalizacji a
strategią wspólną gmin wchodzących
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w skład Związku była ochrona
środowiska;
• wyrażenia zgody na włączenie do
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości znajdującej
się na terenie Gminy Dobrodzień
– zaproponowano teren koło ronda w
Dobrodzieniu ( jest to pierwszy krok,
by powstała strefa);
• udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego na dofinansowanie
remontu odcinka chodnika w ciągu
ul. Piastowskiej w Dobrodzieniu –
udzielono dotacji celowej w wysokości
do 15.000 złotych;
• udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Dobrodzienia z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2014 rok ( pozytywna
opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu i Komisji Rewizyjnej)
• przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy Dobrodzień – wprowadzono
obszary udokumentowanych złóż
kopalin, więcej na stronie 6,
• przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrodzień
– jest on dokumentem strategicznym,
którego celem jest określenie wizji
rozwoju gminy w kierunku gospodarki
niskoemisyjnej;
• przystąpienia do tworzenia i realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”
w ramach perspektywy finansowej 20142020;
• uchwalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Dobrodzień – dla zapewnienia ochrony
terenów na obszarze Gminy i środowiska
naturalnego przed zanieczyszczeniem
odpadami komunalnymi. Regulamin
określa także obowiązki osób
utrzymujących zwierzęta domowe;
• gospodarki odpadami komunalnymi to
jest w sprawie:
-wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
- określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.Więcej
informacji nt. Gospodarki odpadami na
stronie 7,
• powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników
– zadaniem Zespołu jest przedstawienie
Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych
kandydatach na ławników do Sądu
Rejonowego, w szczególności w
zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie;
• zaciągnięcia kredytu długoterminowego
na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów do kwoty 490.000 złotych;
• wprowadzenia zmian do budżetu gminy
na 2015 rok oraz wprowadzenia zmian
do wieloletniej prognozy finansowej –
uchwały takie podejmowane są na każdej
sesji, a wynika to z potrzeb związanych
z bieżącą realizacją budżetu.
Treści uchwał dostępne są na stronie
in ternetowej www.dobrodzien.pl w
Biu letynie Informacji Publicznej zakładka Dane Publiczne/Uchwały Rady
Miejskiej.
Jednocześnie informuję, że Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Damian Karpinski przyjmuje
interesantów w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godzinach od
15-tej do 1530 w Urzędzie Miejskim w
Dobrodzieniu, Plac Wolności 1 (pokój nr
14, I piętro).
B.O.

Podziękowania
Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności
wszystkim krewnym, sąsiadom, znajomym
za udział w uroczystości pogrzebowej,
złożone wieńce, kwiaty, modlitwy
śp.

Rajnarda Dylka
składa
najbliższa rodzina

Ile kosztuje woda?

Wielokrotnie w mediach słyszymy
stwierdzenia hydrologów, że Polska
należy do krajów ubogich w wodę. Takie
stwierdzenia nie bardzo do nas przemawiają
kiedy codziennie oglądamy rzeki, jeziora,
stawy i wydaje nam się, że ubogie w
wodę mogą być kraje afrykańskie lecz nie
Polska.
Niestety jak się głębiej zastanowić to
okazuje się że większość tej wody jest
niezdatna do spożycia ze względu na
jej zanieczyszczenie lub niespełnianie
obowiązujących norm jakościowych.
Niewiele jest w Polsce gmin, które
posiadają dostęp do dobrej jakościowo
wody, którą można bez jej uzdatniania
dostarczać mieszkańcom. Woda dostarczana ze studni głębinowych coraz
częściej zawiera związki azotowe, których
źródłem są nawozy azotowe stosowane
przez rolników w okolicach ujęć wody.
Niekorzystnie na całą sytuację wpłynęło
również ustawowe zniesienie uregulowań
prawnych dotyczących stref ochrony
pośredniej ujęć wody, które wewnątrz
strefy zakazywały intensywnego nawożenia
i innych działań mogących wpływać na
jakość wody. Ponadto w wodzie występują
pierwiastki pochodzenia naturalnego takie
jak mangan i żelazo, których zawartość
w wodzie jest ograniczona przepisami i
żeby osiągnąć pożądane wartości należy
wodę uzdatniać przy pomocy specjalnych
filtrów mineralnych. Uzdatnianie znacznie
podwyższa koszt dostarczenia wody do
odbiorcy.
Jakość wody podlega systematycznej

kontroli Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej z Olesna i próbki
wody są pobierane przez pracowników
stacji, a badania przeprowadzane są
przez Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną oddział terenowy
w Kluczborku. W razie wystąpienia
jakichkolwiek przekroczeń norm
określonych w Rozporządzeniu Ministra wydawana jest decyzja PSSE w
Oleśnie z wyznaczonym terminem
poprawy jakości wody. Ponadto Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Dobrodzieniu zobowiązany jest do
samodzielnego pobierania próbek wody
w wyznaczonych przez PSSE terminach i
dostarczania wyników badań do PSSE w
Oleśnie.
Koszt badań wody dla 3 ujęć na
terenie Gminy Dobrodzień wynosi około
20 tys. zł rocznie. Ponadto od każdego
wydobytego m3 wody i odprowadzonych
ścieków należy odprowadzić opłatę za
gospodarcze korzystanie ze środowiska na
konto Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
Roczne opłaty za pobór wód w 2014 r.
wyniosły 16,5 tys. zł, a za odprowadzanie
ścieków 25,8 tys. zł. Roczne koszty energii
elektrycznej w związku z wydobywaniem
i przepompowywaniem wody to 152
tys. zł, a energia elektryczna związana z
oczyszczaniem ścieków kosztuje Zakład
91 tys. zł. Wodę i ścieki obciążają również
koszty osobowe związane z usuwaniem
awarii, wymianą skorodowanych przyłączy, czy regularnym płukaniem filtrów
znajdujących się na ujęciach wody, a

także materiały związane z uzdatnianiem
wody i oczyszczaniem ścieków takie jak:
podchloryn sodu, wodorotlenek sodu,
siarczan glinu czy żel rozpuszczający
związki tłuszczu w przepompowniach
ścieków. W okresach zaniku napięcia w sieci
ujęcia i oczyszczalnie zasilane są agregatami
prądotwórczymi – więc dochodzi jeszcze
koszt zakupu paliwa.
Łączne koszty ponoszone przez ZGKiM
są przedstawiane raz w roku we wniosku
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i stanowią podstawę do
zatwierdzanych przez Radę Miejską taryf
(cen wody i ścieków na następny rok).
Trudno jest porównywać ceny wody
i ścieków w poszczególnych gminach,
ponieważ warunki hydrologiczne są
zupełnie różne np. jeden dostawca wody
musi utrzymywać ze względu na warunki
hydrologiczne, ukształtowanie terenu i
jakość wody 3 ujęcia wody z instalacją do
jej uzdatniania, a inny (jedna z sąsiednich
gmin) utrzymuje jedno ujęcie, na którym nie
musi uzdatniać wody gdyż woda mieści się
w normach jakościowych.
Porównania cen wody i ścieków z
cenami występującymi w innych gminach
na terenie kraju można dokonać oglądając
serwis: www.cena-wody.pl. W tym serwisie
można również pobrać zestawienie sumy
ceny wody i ścieków tylko dla województwa
opolskiego. Zestawienie wypada dla nas
korzystnie, gdyż zsumowana cena wody
i ścieków jest 6 najniższą z 45 z całej
Opolszczyzny.
Dariusz Dykta

Młodzieżowa Rada Miejska w Dobrodzieniu
Z inicjatywą utworzenia Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu wystąpili
uczniowie i nauczyciele. Rada ma na
celu stworzenie młodemu pokoleniu
odpowiednich warunków umożliwiających
czynny udział w kształtowaniu samorządności lokalnej.
Zgodnie ze Statutem (przyjętego
Uchwałą Nr V/38/2015 w dniu 26.03.2015
r.) Młodzieżowa Rada Miejska w
Dobrodzieniu liczy 13 osób, w tym 6
przedstawicieli Publicznego Gimnazjum
w Dobrodzieniu i 7 z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych.

Młodzi radni wybrani zostali zgodnie
z Ordynacją Wyborczą Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu. Wybrani
radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w
Dobrodzieniu I kadencji: Dworaczyk
Mateusz, Jasińska Magdalena, Jaunich
Grzegorz, Jośko Michał, Olearczuk Maja,
Opiela Emanuel, Plewa Jakub, Polańska
Kinga, Polański Rafał, Puchrowicz
Weronika, Skowronek Justyna, Thomann
Ditta, Wloczyk Bartłomiej.
W dniu 1. czerwca 2015 r. w Urzędzie
Miejskim w Dobrodzieniu odbyła się
sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady

Takie piękne miejsca są w naszych
gminnych lasach, że człowiek czuje się
tam jak w bajce. Poważnie. Wydaje się, że
cywilizacja jeszcze do nich nie dotarła i nie
narobiła zniszczeń. Śpiew ptaków, stukanie
dzięcioła i swobodne spacery saren to dla
większości obrazek z telewizji. Ale na

żywo można to zobaczyć i posłuchać
w Klekotnej. Bogata zieleń, ukwiecona
łąka, szczęśliwe dzikie zwierzęta i natura
zmącona jedynie okresową pracą maszyn
przy regulacji drzewostanu – tak jest
dzisiaj. Niestety, ta sielanka może się
dokończenie na s. 7

Echa z lasu

Miejskiej I kadencji. Na sesji młodzi
radni złożyli ślubowanie oraz wybrali w
głosowaniu tajnym przewodniczącego
MRM (Bartłomiej Wloczyk), wiceprzewodniczącego (Mateusz Dworaczyk),
sekretarza (Kinga Polańska), dwóch członków rady (Magdalena Jasińska, Emanuel
Opiela) i trzech członków Komisji Rewizyjnej (Maja Olearczuk, Michał Jośko,
Jakub Plewa).
II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
odbyła się w dniu 18. czerwca 2015 r. w
Urzędzie Miejskim. Na sesji powołano
Komisję Problemową do spraw upowszechniania postaw samorządowych
i zespołu do spraw ustanowienia Młodzieżowej Róży Dobrodzieńskiej oraz
powołano zespół do spraw przeciwdziałania
wandalizmowi wśród młodzieży.
Młodzi radni są pełni pomysłów i zapału
do pracy.
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Zmiana studium

Informuję, że Rada Miejska w Dobrodzieniu na sesji w dniu 24 czerwca
2015 r. podjęła uchwałę nr VII/60/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Dobrodzień”, zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr III/20/
02 z dnia 12 grudnia 2002 r., zmienionego
Zarządzeniem zastępczym Wojewody
Opolskiego Nr IN.VI.742.25.1.2014 z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia
obszarów udokumentowanych złóż kopalin
do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy

6

Echo

DOBRODZIENIA

i Okolic

Dobrodzień. Treść uchwały można przejrzeć
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w zakładce Dane Publiczne
– Uchwały Rady Miejskiej, w tej samej
zakładce jest także treść Zarządzenia
zastępczego Wojewody Opolskiego – pod
Działalność Nadzorczą .
Zmiany dotyczą 3 terenów w Dobrodzieniu i Błachowie i tak: 1. teren
pomiędzy obwodnicą Dobrodzienia – ul.
Oleską – ul. Rzędowicką i drogą gruntową
planowany jest pod teren specjalnej strefy
ekonomicznej; 2. teren pomiędzy ul. Wojska
Polskiego – ul. Szemrowicką – obwodnicą
oraz ul. Szemrowicką – obwodnicą na
głębokość ok. 100 m w kierunku Warłowa
do łąk i drogi na Kuźnię; 3. Błachów od
obwodnicy przy ul. Opolskiej do firmy
„Intar” oraz w okolicy obwodnicy i zjazdu
na Myślinę i w rejonie planowanego

włączenia obwodnicy drogi wojewódzkiej
901 w kierunku ul. Szkolnej.
Te tereny planowane są pod działalność
gospodarczą, produkcyjną, magazynową,
itp. W tym roku wpłynął wniosek
przedsiębiorców i firm działających w
Dobrodzieniu przy ul. Wojska Polskiego i ul.
Szemrowickiej o zmianę planu miejscowego
z 2002 r., który uniemożliwia im rozwój
swoich firm w tym terenie. Przy rondzie
obwodnicy Dobrodzienia Gmina posiada
działkę o pow. ok. 3,4 ha i aż się prosi o
zmianę przeznaczenia terenu, zwłaszcza
że są prowadzone rozmowy w sprawie
utworzenia w naszej gminie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Planowane zmiany stworzą
możliwość rozwoju naszej lokalnej, a może
i zewnętrznej przedsiębiorczości, co może
stworzyć nowy ciekawy rynek pracy.
Ewald Zajonc

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi

Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka w roku
2015 zrealizowało projekt:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pt. „Utworzenie placu zabaw dla dzieci we wsi Bzinica Stara”,
której celem jest rozwój infrastruktury
rekreacyjnej poprzez stworzenie otwartego placu zabaw w Bzinicy Starej,
współfinansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Środki pozyskane za pośrednictwem
LGD „Kraina Dinozaurów” w ramach
Małych Projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Koszty całkowite realizacji projektu:
26.200,87. Kwota dofinansowania
projektu: 20.960,69.

Co nowego w
gospodarce odpadami?

Pod koniec kwietnia ogłoszono
przetarg na zadanie pod nazwą „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Dobrodzień”. Do przetargu oferty
złożyły dwie firmy: Wywóz Nieczystości
Przewóz Ładunków Wiesław Strach
z siedzibą w Częstochowie oraz firma
Remondis Opole.
Korzystniejszą ofertę przedstawiła firma
Pana Wiesław Strach i to właśnie z nim w
dniu 4. maja została podpisana umowa
na świadczenie usługi odbioru odpadów.
Umowa będzie obowiązywała do kwietnia
2016 r.
W nowym przetargu dopisaliśmy w
stosunku do poprzedniego, obowiązek
wykonawcy do wyposażenia nieruchomości w worek koloru brązowego przeznaczony
na odpady biodegradowalne.
Do odpadów biodegradowalnych, które
można wrzucić do worka zaliczamy między
innymi: resztki żywności (obierki po
warzywach i owocach, ogryzki, pieczywo,
nabiał, skorupki jaj, łupiny z orzechów),
części roślin (zwiędłe kwiaty, liście, trawa),
fusy z kawy z torebkami filtracyjnymi, fusy
z herbaty i saszetki do zaparzania herbaty,

ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne,
papier zanieczyszczony żywnością, sierść
i włosy.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej
uchwalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Po dokonaniu analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi należałoby przyjąć stawkę 11,30 zł od osoby w gospodarstwie kiedy odpady będą segregowane natomiast rada miejska uchwaliła następujące
stawki: 9,00 zł od osoby, gdy odpady będą
segregowane i 18,00 zł od osoby, gdy one
nie będą posegregowane.
Nowe stawki obowiązują od początku
sierpnia. Różnicę wynikającą ze zmiany
stawki będzie trzeba uregulować do końca
października br.
Nowe wyliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami mieszkańcy
otrzymają listownie do domu.
W związku z nowelizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach Rada Miejska podjęła uchwałę
o nowym wzorze deklaracji. W nowej
formie deklaracje będziemy zbierać od
mieszkańców jesienią tego roku.
M.Cz.

Echa...

dokończenie ze s. 5
skończyć i to by była niepowetowana
strata. Ten zakątek o wartości rezerwatu
może /ale nie musi/ zamienić się w fermę
futrzaków, która z kolei zamieni to miejsce
w pobojowisko. Wierzę, że lokalne władze,
a także ludzie, którym leży na sercu
odpowiednio prowadzona gospodarka
leśna, nie wyrażą zgody na taką zmianę.
Chcemy nowoczesności? Róbmy ją tam,
gdzie jest taka potrzeba. Mieszkańcy
Rzędowic i Klekotnej z niepokojem
czekają na to co przyniesie czas. Czy
będzie tu podobnie jak z kurnikami w
Dobrodzieniu? Nowe inwestycje, to
nowe miejsca pracy, ale czy głównie o
to chodzi? Zresztą w naszym środowisku
każdy kto chce pracować, to pracę jakoś
znajduje, a tworzenie takich miejsc pracy,
to konieczność raczej...indywidualna.
Przyroda nie potrafi się sama bronić
więc musimy jej pomóc, tym bardziej,
że jej potrzebujemy. Nie można niszczyć
takich miejsc dla interesu, to nie fair.
Ewa Piasecka
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Dostojne Jubilatki

W marcu bieżącego roku, w
tym samym dniu, Pani Elżbieta
Tarara (100 lat), mieszkająca
obecnie w Makowczycach oraz
Pani Monika Cisińska (90 lat) z
Dobrodzienia świętowały swoje
urodziny. W maju Pani Genowefa
Biela z Myśliny obchodziła 90-tą
rocznicę urodzin. Szanownym
Jubilatkom jeszcze raz życzymy
zdrowia, szczęścia i wszelkiej
pomyślności.

Pani Genowefa Biela

Pani Monika Cisiñska

Stulatka w gminie
Dobrodzień
Pani Elżbieta Tarara

27 marca 2015 r. mieszkanka naszej gminy Pani Elżbieta Tarara obchodziła
setne urodziny. Zacna Jubilatka urodziła się w Staniszczach Małych w gm.
Kolonowskie. Do Myśliny przeprowadziła się w 1935 r. Wychowała 5 dzieci,
doczekała się 10 wnucząt, 9 prawnucząt i 3 praprawnucząt. Pani Elżbieta jest
bardzo pogodną i zadowoloną z życia osobą.
Serdeczne życzenia mieszkance naszej gminy złożyli: przedstawiciele
Wojewody Opolskiego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
Burmistrz Dobrodzienia i Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Dobrodzieniu.
Dostojnej Jubilatce jeszcze raz życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz
wszelkiej pomyślności.

Odznaczenia dla rzemieślników
W dniu 26 czerwca br. w Domu Rzemiosła odbyło się
sprawozdawcze Walne Zgromadzenie
Członków Cechu Rzemiosł Różnych. W
trakcie zebrania dokonano podsumowania
działalności organizacji rzemieślniczej za
2014 r. Nie zabrakło też uroczystych
akcentów. W trakcie spotkania uhonorowano członków cechu za długoletnią przynależność i prowadzenie
rzemieślniczej działalności gospodarczej
oraz za aktywną pracę na rzecz rozwoju
rzemiosła i szkolenie uczniów.
W imieniu Związku Rzemiosła
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z Dobrodzienia

Polskiego i Częstochowskiej Izby
Rzemieślniczej odznaczenia wręczał
Starszy Cechu – Ryszard Kaczmarczyk,
który wyraził swoje wyrazy uznania dla
członków Cechu. Odznaczenia otrzymali:
Jerzy Nowak – Platynowy Medal im. Jana
Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła
Polskiego”.
Zakład stolarski prowadził w latach
1970-2005. Instruktor praktycznej nauki
zawodu związany ze szkołą zawodową w
Dobrodzieniu. Wyszkolił wielu dobrych
fachowców o czym świadczą przyznane
odznaki srebrna oraz złota za szkolenie
uczniów w rzemiośle. Od ponad 25 lat
pełni funkcje samorządowe w organach
statutowych Cechu. Jest cenionym i
lubianym członkiem cechu.
Edward Eichhorn – Honorowa
Odznaka Rzemiosła Związku Rzemiosła

Polskiego.
Warsztat stolarski prowadzi od 1974r.
kontynuując tradycję rodzinną. Obecnie
jest członkiem Cechu Rzemiosł Różnych
w Dobrodzieniu z najdłuższym stażem 41 lat. Cieszy się bardzo dobrą opinią w
środowisku rzemieślniczym.
Srebrną odznakę za szkolenie uczniów w rzemiośle otrzymali: Bernard
Eichhorn – prowadzi zakład stolarski w
Dobrodzieniu, Michał Gaj – prowadzi
zakład stolarski w Gwoździanach, Andrzej Kulej – prowadzi zakład fryzjerski
w Dobrodzieniu.
Złotą odznakę za szkolenie uczniów w
rzemiośle otrzymali: Waldemar Badura prowadzi zakład stolarski w Dobrodzieniu,
Zbigniew Oblicki - prowadzi zakład
mechaniki pojazdowej w Dobrodzieniu
Sabina Eichhorn

XIX Źródło

Koniec czerwca to w Dobrodzieniu
jak co roku wielkie święto folkloru i
różnorodności kultur. 19 czerwca w
piątek odbyło się forum dyskusyjne pt.
„Kresowiacy w poszukiwaniu nowej
ojczyzny”, które rozpoczęło się od
projekcji filmu „Tutaj możecie sobie
mieszkać” pokazującego losy kilku
rodzin Opolszczyzny, które musiały
szukać nowych domów przesiedlone z
Kresów. Następnie wykład wygłosił prof.
UO dr hab. Bogdan Cimała „Przyczyny
repatriacji ludności polskiej z ZSRR”
oraz prof. zw. dr hab. Zenon Jasiński
„Rzecz o szukaniu domu, nowej ojczyzny,
budowaniu więzi międzyludzkich oraz
tęsknocie do Kresów”. Po zakończeniu
wykładów profesorowie zachęcili do
dyskusji i wtedy mogliśmy wysłuchać kilku
opowieści m.in. pani Danuty Bukartyk,
która pamięta swoją podróż mimo, iż miała
zaledwie 5 lat, pani Barbary Całkowskiej,
która opowiedziała losy swojego męża
oraz pani Weroniki Górskiej, która
opowiedziała o rodzinach swojej i męża.
Następnie uczestnicy forum udali się
na wernisaż wystawy „Kresowianie
na Opolszczyźnie” wypożyczonej z
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
z Opola oraz wystawy „Kresowianie
w Gminie Dobrodzień” powstałej na
podstawie zgromadzonych materiałów
ikonograficznych zaczerpniętych ze
zbiorów rodzinnych i pamiątek naszych
mieszkańców.
Również w piątek w ramach szkoły
ginących zawodów odbywały się warsztaty
zdobienia porcelany opolskimi wzorami
oraz warsztaty tańca ukraińskiego.
W sobotę występy rozpoczęły się
od spektaklu dla dzieci „Fintikluszki
– folkowe okruszki, wędrowny kram
z opowieściami” w wykonaniu teatru
„Małe Mi” z Wrocławia. Następnie o godz.
17.30 odbyło się uroczyste otwarcie XIX
Międzynarodowych Spotkań Zespołów
Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Wzięli w niej udział Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Damian Karpinski w
strojach regionalnych oraz Radna Rady
Powiatu Barbara Kaczmarczyk, która
powitała widzów w imieniu Starosty

Oleskiego, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców
na Śląsku Opolskim Rafał Bartek oraz
Wicemarszałek Województwa Roman
Kolek, Natomiast Przewodniczący
Niemieckich Stowarzyszeń w Polsce
Bernard Gaida przysłał list, który został
odczytany. Jako pierwszy tego wieczoru
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
„Kalina”. W przerwach tancerzy wystąpił
Zespół Pieśni Regionalnej oraz Chór
„Kantata”. Następnie zespół „Słowiańska
Dusza” oraz gwiazda wieczoru „Ruzica”
grający muzykę Gorana Bregovicia.
Na zakończenie części koncertowej w
kościele św. Marii Magdaleny odbył się
koncert chóru „Oktoich” przy cerkwi św.
Cyryla i Metodego we Wrocławiu. Po
koncercie w rynku miasta wystąpił Teatr

„A” z widowiskiem ulicznym „Exultet”
- ogień i woda to dwa główne tematy
widowiska.
W niedzielę rozpoczęliśmy od pokazu
Tańczących Przedszkolaków – bajka
muzyczna „Kopciuszek” oraz występu
„Dokisiaków” i „Dokisiaczków” wraz z
teatrem „MaMeMik”- spektakl „Smerfny
teatr”.Następnie mogliśmy wysłuchać
zespołu kresowego „Inwencja”, żydowskiego „Polscy Żydzi na wesoło” oraz
niemieckiego WAL-NAK. Niestety nie
mogliśmy podziwiać występów zespołów
ukraińskich ponieważ nasi przyjaciele z
Czortkowa ze względu na trudną sytuację
na Ukrainie nie otrzymali wizy. Obiecali
swój przyjazd na Dni Dobrodzienia i słowa
dotrzymali.
Za rok będziemy obchodzili jubileuszowe XX Źródło. Zapraszamy!

Dobrodzieńska
Rada Kultury

Dobrodzieński Ośrodek Kultury
i Sportu powołał do życia Radę Kultury.
Zaprosiliśmy do współpracy z nami
wszystkie te osoby, które do tej pory
miały już z kulturą wiele wspólnego
lub współpracowały z nami na różnych
płaszczyznach. Lista jednak nie jest
zamknięta i zapraszamy wszystkich,
którzy chcieliby coś zmienić w pracy
domu kultury lub mają jakieś pomysły czy
inicjatywy, które chcieliby realizować. Z
pewnością jest tak, że my jako pracownicy
nie znamy wszystkich wyjątkowych czy
uzdolnionych, czy też po prostu chętnych
do współpracy mieszkańców, by wspólnie
miło i interesująco spędzić czas, dlatego
zachęcamy do kontaktowania się z nami.
Gminny dom kultury jest dla wszystkich
mieszkańców gminy i będziemy się starali,
aby każdy mógł znaleźć u nas coś dla
siebie. Żeby jednak tak się stało musimy
poznać potrzeby naszych mieszkańców.
Temu właśnie służyć będzie Rada Kultury

jako organ doradczy.
Na pierwsze spotkanie zaprosiliśmy
następujące osoby: Paweł Mrozek, Bernard
Jończyk, Barbara Kaczmarczyk, Stanisław
Górski, Bożena Gaś, Ewa Macha, Aneta
Dzikowicz, Joanna Kaczorowska, Joachim
Wloczyk, Urszula Witczak, Bożena
Konarska - Markiewicz, Zbigniew Cytera,
Krystyna Lewandowska, Rafał Desczyk,
Bernard Gaida, prof. Zenon Jasiński,
Anna Święcicka, dr Janusz Hurnik, Alicja
Włodarz – Kempa, Stefania Danielczuk,
Irena Koźlik oraz Anna Majowska.
Spotkanie było burzliwe i wiele wniosków
już przyniosło czekamy na kolejne, by móc
odpowiadać na potrzeby mieszkańców.
Agnieszka Hurnik
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Regionalny System Ostrzegania
Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi
czy innych zdarzeniach, mogących
zagrażać naszemu życiu lub zdrowiu, od
1 stycznia 2015 roku możemy zobaczyć
w telefonach komórkowych (smartfonach)
i na ekranie telewizorów. Umożliwia to
Regionalny System Ostrzegania (RSO).
Regionalny System Ostrzegania
to usługa powiadamiania obywateli
o lokalnych zagrożeniach nie tylko
na stronach internetowych urzędów
wojewódzkich, ale też w telewizji
i aplikacjach na komórki. Komunikaty
dotyczą różnego rodzaju lokalnych
zagrożeń, jak np. klęski żywiołowe
i sytuacje na drogach.
Jak to działa?
Komunikat tworzy Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Ostrzeżenie pojawia się: na stronach
internetowych urzędów wojewódzkich,
w TVP Regionalnej (telegazeta od str.
430, platforma hybrydowa, napisy DVB),
w aplikacji mobilnej (systemy operacyjne
Android, iOS, WindowsPhone).
W telewizorze
Komunikaty pojawiają się na ekranie
telewizora w formie napisów. W zwięzły
sposób informują i odsyłają do szczegółów,
np. umieszczonych na konkretnej stronie
telegazety. W telewizorach dostosowanych
do potrzeb telewizji hybrydowej (czyli
łączącej telewizję z internetem) istnieje
możliwość przejścia na stronę oferującą
np. filmową informację dotyczącą
zagrożenia.

W komórce
Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna
w sklepach z aplikacjami na poszczególne
platformy (Google Play, Apple App Store,
Windows Phone Store). Można ją wyszukać
w sklepach po słowach kluczowych „RSO"
oraz „Regionalny System Ostrzegania".
Oprócz tego w części dla kierowców
pojawiają się informacje drogowe.
Aplikacja telefoniczna zaopatrzona
została również w część zawierającą

poradniki postepowania w sytuacjach
kryzysowych. Poradniki opracowane
przez MAC i RCB pogrupowane zostały
w następujące kategorie: poradnik obywatela, alarmowanie i ostrzeganie,
ewakuacja, pożary, powodzie i podtopienia, skażenia, epidemie, zatrucia,
pogodowe zjawiska ekstremalne, terror,
bezpieczny wypoczynek, zagrożenia
naturalne i techniczne.
A.G.

Dobrodzieńscy wolontariusze WOŚP u Prezydenta
25 marca 2015 roku dwie wolontariuszki WOŚP Magdalena Jasińska i Olga
Koszil w nagrodę za swoje zaangażowanie
i poświęcony czas zostały zaproszone do
Pałacu Prezydenckiego przez Prezydenta
Bronisława Komorowskiego. Jurek Owsiak opowiadał, że kiedy przyszło zaproszenie z Pałacu zastanawiał się jakie przyjąć kryterium, przecież wolontariuszy jest
około 200 tysięcy. Może przedstawicieli
sztabów, ale to też są tysiące osób więc
postanowiono napisać do wszystkich
sztabów i poczekać na pierwsze
zgłoszenia. Sztab przy Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu zgłosił się na
tyle wcześnie, że zostaliśmy zaproszeni.
Na początku wizyty Jurek Owsiak
pokazał nam film o tym jak prowadzona
jest opieka geriatyczna przy pomocy
sprzętu od fundacji, żeby dowieść jak
ważna jest praca wolontariuszy. Potem
głos zabrał Prezydent RP Bronisław
Komorowski, który przywitał wszystkich
bardzo ciepło i dziękował za wspaniałą
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robotę jaką wolontariusze wykonują
każdego roku, następnie mówił o tym jak
bardzo ceni dzieło Orkiestry i jej wkład w
rozwój polskiej opieki medycznej.
Niestety nie wszyscy mogli sfotografować się z Prezydentem ponieważ
wzywały go obowiązki, ale została z nami

Pani Prezydentowa i Jurek Owsiak. Oboje
Państwo mieli dla nas mnóstwo czasu na
rozmowy i fotografie.
Na zakończenie wizyty zostaliśmy
zaproszeni na słodki poczęstunek oraz
obiad.
Agnieszka Hurnik
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Potrójny jubileusz

W dniach 30-31 maja 2015 roku
obchodziliśmy jubileusze: X-lecie
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Bzinicy Starej, X Festyn Rodzinny oraz 10
lat Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka.
Na początek trochę historii. Dzięki
wielkiej determinacji rodziców i pełnemu ich
zaangażowaniu powstała jedna z pierwszych
na terenie województwa opolskiego i jedyna
na terenie powiatu oleskiego niepubliczna
placówka, w której zajęcia prowadzone są
na takich samych zasadach jak w szkole
gminnej. Założono stowarzyszenie, które
zostało organem prowadzącym szkołę.
Początki były trudne. Przejęcie budynku,
jego modernizacja oraz tworzenie kadry
pedagogicznej było nie lada wielkim
przedsięwzięciem. Przychylność ze strony
gminy i ZASiP oraz współpraca członków
stowarzyszenia i mieszkańców pozwoliły

by szkoła mogła zacząć funkcjonować. W
czasie wakacji w 2005 roku mieszkańcy
sołectw w pracy społecznej na rzecz
szkoły wyremontowali toalety na piętrze
i przygotowali szkołę do pierwszej pracy.
Prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie
to praca społeczna. Prezesem został
Cezary Gorzelak. Na stanowisko dyrektora
stowarzyszenie powołało pana mgr Adama
Dubiela i z dniem 1 września 2005 roku
szkoła rozpoczęła działalność. W kolejnych
latach stowarzyszenie dbało i nadal dba o
placówkę, dokonując bieżących remontów
placówki, które poprawiają estetykę i
warunki socjalne szkoły. Uzupełnia się bazę
dydaktyczną szkoły zakupując potrzebne
pomoce dydaktyczne. W latach 2009-2014
funkcję dyrektora pełniła pani mgr Irena
Maśniak, natomiast od września 2014
roku dyrektorem Niepublicznej Szkoły
Podstawowej jest pani mgr Janina Kulińska.

Do tej pory mieszkańcy naszej gminy
wiedzieli, że posiadamy dwóch poetów
Janusza Orlikowskiego i Janusza Hurnika,
a teraz okazuje się, że odkryliśmy kolejny
talent i do poetów dołączyła poetka!
Jak każdego roku, już od 15 lat, odbyło
się w Domu Kultury Dobrodzieńskie Święto Poezji. Tym razem bohaterką była poezja kobieca w dwóch odsłonach. Wieczór
autorski poświęcony był twórczości Zofii
Myślińskiej, mieszkanki Dobrodzienia.
Poetka jest absolwentką polonistyki
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.
Po ukończeniu studiów pracowała jako
nauczycielka języka polskiego w Kadłubie
Wolnym, później szkole podstawowej w
Główczycach i Dobrodzieniu, a następnie
już do emerytury w gimnazjum w

Dobrodzieniu. Na zaproszenie Sławomira
Zatwardnickiego przez 3 lata pisała
felietony dla portalu Gazeta Świecka.
Od 2009 r. prowadziła blogi na portalu
Fronda, gdzie publikowała swoje utwory literackie, zyskując sympatię polskojęzycznych czytelników, także poza
granicami naszego kraju. Kilka lat temu
wydała tomik wierszy zebranych. Ma w
swym dorobku nie tylko utwory poetyckie,
lecz także bajki, legendy, przypowiastki,
nowele i opowiadania, między innymi
kilka Tryptyków. Poetka wzięła udział
również w konkursie ogłoszonym przez
DOKiS, Cech Rzemiosł Różnych oraz
Dobrotekę na bajkę o stolarstwie, w
którym otrzymała wyróżnienie za utwór
„Meble Mistrza Jana”.
Po tym jak Pani Zofia, którą wszyscy
znamy, pokazała nam swój talent, którego
nie znaliśmy i przedstawiła swoje
wspaniałe utwory, rozgorzała dyskusja
i autorka podpisywała swoje wiersze.
Następnie Młodzieżowe Studium Mu-

Obecnie w szkole uczy się 28 uczniów w
sześciu oddziałach. Uczniowie uczą się
w komfortowo mało licznych klasach, co
bardzo wpływa na indywidualne podejście
pracy nauczyciela z uczniem, stworzenie
uczniowi przyjaznej, prawie rodzinnej
atmosfery, zapewnienie bezpiecznych
warunków w czasie pobytu w szkole. Szkoła,
choć w tak krótkim czasie jej działalności,
posiada już swoje tradycje. Jedną z nich
jest coroczna impreza środowiskowa
– festyn rodzinny. W roku bieżącym
obchodziliśmy go poraz dziesiąty. W prace
przygotowawcze włączyli się mieszkańcy
sołectw Bzinica Stara, Bzinica Nowa,
Kolejka, nauczyciele, rodzice. Występy
gości i zespołów artystycznych uświetniły
naszą imprezę. Serdeczne podziękowania
dla Zespołu Mażoretek za piękny występ
artystyczny, dla Zespołu i Studia BIS,
Grupy Kabaretowej BYRAKY, uczniów
i absolwentów NSP w Bzinicy Starej,
Grona Pedagogicznego oraz zaproszonych
gości, mieszkańców sołectw, członków
stowarzyszenia, za Waszą obecność,
uczestnictwo i wspólną zabawę , a także
oprawę artystyczną, muzyczną imprezy.
Podziękowania wszystkim darczyńcom
loterii fantowej, której dochód został
przeznaczony na realizację budowy placu
zabaw dla dzieci w Bzinicy Starej. Dobre
relacje z władzami oraz przedstawicielami
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu pozwalają
na budowanie dobrego wizerunku szkoły
oraz wspólnego dialogu. Naszym życzeniem
jest, by szkoła nadal cieszyła się uznaniem
lokalnej społeczności i działała przez
następne lata.
Jolanta Kopyto Prezes SRW Bzinica
Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Dobrodzieńskie Święto Poezji
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zyki Rozrywkowej z Olesna pod kierownictwem dra Korneliusza Wiatra
zaprezentowało nam wspaniały wieczór
z piosenkami Agnieszki Osieckiej „Mówiłam żartem”. W przerwach między
utworami muzycznymi aktorki teatru
„Mimowolnego” czytały poezję A.
Osieckiej .W ten sposób wieczór upłynął
w atmosferze jak najbardziej kobiecej
ponieważ w sali kameralnej wisiała jeszcze
wystawa prac Stanisława Wilka „Kobieta
w intarsji”.
Dziękujemy bardzo serdecznie
pani Zofii Myślińskiej, że zgodziła się
podzielić z nami swoim talentem i mamy
nadzieję, że wkrótce uda się wydać kolejny
tomik poezji. Tym bardziej zachęcamy
wszystkich mieszkańców naszej gminy
by nie chowali swoich talentów, ale
pokazywali je światu by nasze wspólne
życie stawało się piękniejsze i bardziej
radosne. Dom kultury ze swej strony
oferuje pomoc i wsparcie.
Agnieszka Hurnik

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
27 czerwca 2015 r. na boisku sportowym w
Pludrach odbyły się gminne zawody sportowo –
pożarnicze naszych jednostek ochotniczych straży
pożarnych o puchar Burmistrza Dobrodzienia,
które są podsumowaniem poziomu przygotowania
sprzętowego i wyszkolenia naszych ochotników.
Zawody rozgrywano w ramach festynu wsi Pludry
i odsłonięcia tablicy z godłem wsi na placu przy
Delikatesy Centrum. Piękna pogoda dostarczyła
licznie zebranej publiczności wiele emocji i wrażeń
w rywalizacji 17 drużyn z naszych 8 jednostek OSP
o zwycięstwo w 4 grupach. Bieg sztafetowy 400
m z przeszkodami MDP, sztafeta pożarnicza 7×50
m z przeszkodami i ćwiczenia bojowe składały
się na przebieg zawodów na torze przeszkód, a
dodatkowo odbyła się także musztra, która była
brana także do ogólnej punktacji zawodów.
Gospodarze, którzy wystawili 3 drużyny są
jednostką OSP reaktywowaną po dłuższym czasie,
bardzo gościnnie przyjęli wszystkie jednostki i
niespodziewanie z 122 punktami zwyciężyli w gr.
„C" (kobiety) przed OSP Szemrowice (145 pkt)
i OSP Dobrodzień (165 pkt). W MDP dziewcząt
starowały tylko dziewczyny z OSP Bzinica Stara i oczywiście
zdobyły 1 miejsce gromadząc 936 pkt, a w MDP chłopców
zwyciężyli chłopcy z OSP Dobrodzień (1007 pkt) przed OSP
Główczyce (998 pkt) i ubiegłorocznymi zwycięzcami OSP
Szemrowice (996 pkt), 4 miejsce OSP Rzędowice i 5 m. OSP
Pludry. W gr. „A" (męska) zwycięzcami zostali druhowie z OSP
Bzinica Stara z 104 pkt (to ubiegłoroczni zwycięzcy) z przewagą
5 pkt nad Klekotną i siedmioma nad Główczycami, IV m. dla
Dobrodzienia, gospodarze na 5 miejscu przed Rzędowicami,
Szemrowicami i OSP Kocury-Malichów. W tym roku nie
zanotowano awarii motopompy i wszystkie drużyny ukończyły
swoje konkurencje. Stres występujących drużyn był spory, bo wola
zwycięstwa była silniejsza i nie ustrzeżono się błędów mających
wpływ na końcowy wynik swojej ekipy. Puchary, dyplomy
i nagrody wręczała Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik w
asyście dha Erwina Dziuba – Prezesa Zarządu MG ZOSP RP w

Dobrodzieniu, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
Damiana Karpinskiego oraz Komendanta Powiatowego PSP w
Oleśnie st. kpt. Wojciecha Wiechy. Zawody bardzo sprawnie
przeprowadziła komisja sędziowska pod wodzą bryg. Jarosława
Zalewskiego z Komendy Powiatowej PSP w Oleśnie. Po
zawodach gospodarze zaprosili druhów na poczęstunek i festyn
do namiotu na placu przy starej szkole. Serdeczne podziękowanie
dla gospodarzy OSP Pludry za duży wysiłek w przygotowaniu
zawodów i poczęstunku dla strażaków oraz dla zespołu mażoretek
Fantazja z Dobrodzienia, które uświetniły swoim występem
zakończenie bardzo udanych zawodów. Zwycięzcy wystąpią w
zawodach powiatowych, które w tym roku odbędą się na stadionie
miejskim w Dobrodzieniu w sobotę 19 września br.
Ze strażackim pozdrowieniem – „Bogu na chwałę a ludziom
na pożytek"
dh Ewald Zajonc

Zakończenie roku akademickiego

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego przy Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu zakończyli swój pierwszy rok akademicki. Uroczystość odbyła się
w sali lustrzanej przy słodkim poczęstunku

i kawie. Ostatni wykład wygłosił prof.
Zenon Jasiński, który przedstawił wyniki
badań nad współczesnym procesem
pedagogicznym. Badania zostały
wykonane na bardzo szeroką skalę przy

pomocy rozpisanego wielkiego projektu
dla naukowców i studentów. Jednym z
wniosków wynikających z badań jest ten,
iż nie ma już dziś różnic w wykształceniu
pomiędzy dziećmi kształconymi na wsi i
w mieście.
Po wykładzie wszyscy studenci otrzymali pamiątkowe dyplomy ukończenia
I roku studiów, a wykładowcy kwiaty i
słowa podziękowań za wspólny rok. Po
wspólnej pamiątkowej fotografii wszyscy
goście udali się do sali widowiskowej na
spektakl komediowy „Szał menopauzy
czyli mała poszalej – masz 80 lat”. W
wykonaniu grupy aktorskiej z Domu
Kultury z Wołczyna. Reżyserii spektaklu
i odtworzeniu głównej roli żeńskiej podjął
się Michał Szachnowski, który bawił
publiczność przez 1,5 godziny.
Dziękujemy za wspólnie spędzony
rok i zapraszamy studentów do dalszych
studiów wraz z początkiem października.
Agnieszka Hurnik
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Strój ludowy na Śląsku Opolskim
Muzeum Wsi Opolskiej w Bierko wicach zorganizowało niezwykłą
wystawę – wykorzystując zbiory muzeum poproszono członków Fundacji
War sztatów Fotograficznych 2.8
o raz Opolskiego Związku Artystów
Fotografików, aby wykonali zdjęcia
do wielkoformatowych wydruków. Modelami w sesji fotograficznej zaś były
osoby publiczne związane z opolską
kulturą, nauką, sztuką oraz znane i rozpoznawane na ternie dzisiejszego Śląska
Opolskiego m.in. Krystian Ko byłka
dyrektor Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, Jarosław Gałęza dyrektor Muzeum
Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Urszula
Zajączkowska dyrektor Muzeum Śląska
Opolskiego, Barbara Kurdej – Szatan
aktorka, Teresa Smolińska dr hab. prof.
Uniwersytetu Opolskiego, ks. dr hab.
prof. Piotr Maniurka oraz związana z
gminą Dobrodzień, bo pochodząca z

Bzinicy Starej, dziennikarka TVP Opole
Anna Święcicka z Krystianem Czechem.
W ten sposób wykorzystano wizerunki
autorytetów do promowania regionalnego
dziedzictwa kulturowego oraz edukacji
historycznej. Celem wystawy jest
bo wiem prezentacja regionalnych
ubiorów ludowych – odświętnych i codziennych, pochodzących z lat 1900
– 1945, zgromadzonych w Muzeum Wsi
Opolskiej oraz promowanie historii i
tradycji lokalnej. Projekt dofinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka
Województwa Opolskiego.
W drugiej części wystawy prezentowane są fotografie archiwalne,
przed stawiające mieszkańców Rejencji Opolskiej z lat 1890 – 1945 w tradycyjnych odświętnych strojach ludowych oraz charakterystycznej odzieży
codziennej ze zbiorów Fototeki Śląskiej.

Dodatkowym walorem wystawy jest
prezentacja oryginalnych kompletów
strojów ze zbiorów muzeum.
W dniu otwarcia wystawy odbyła
się konferencja naukowa „Strój ludowy
na Śląsku Opolskim”, a także sesja
fotograficzna dla mieszkańców Śląska
Opolskiego - ktokolwiek posiadał w domu
tradycyjny strój ludowy mógł zgłosić się
na sesję. Z Dobrodzienia pojechał Zespół
Pieśni Regionalnej działający przy Domu
Kultury w nowych strojach uszytych dzięki
funduszom UE. Dodatkowo zespół wziął
udział w wernisażu wystawy, na którym
spontanicznie zaprosił do wspólnego
śpiewu wszystkich uczestników. Po
zakończeniu wernisażu zespół otrzymał
specjalne podziękowania od dyrektora
Muzeum za uświetnienie wernisażu
wystawy.

15 maja już po raz drugi zorganizowana została przez DOKiS Noc w Domu
Kultury. Na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji. Już o 18.30 zaprosiliśmy wraz
z Biblioteką Publiczną na przedstawienie
„Przypowieść o talentach” w wykonaniu
aktorów teatru „Eden” z Wieliczki.
Następnie część dzieci mogła zagrać w
szachy, tenisa stołowego, grę planszową
pokazującą skarby i ciekawostki obszaru
LGD „Krainy Dinozaurów”, a także wziąć
udział w warsztatach robienia broszek ze
starych buttonów okolicznościowych
metodą decoupage prowadzonych przez

Beatę Kupiec prowadzącą w DOKiS
sekcję rękodzieła artystycznego.
O godz. 20.00 zaprosiliśmy wszystkich, również dorosłych, w podróż
dookoła świata z Jackiem Plutą, który
opowiedział nam o swoich fantastycznych
podróżach i przygodach. Następnie
dzieci nocujące z nami rozlokowały się
już na materacach i w śpiworach po to
by wspólnie zobaczyć film „Szaleństwa
Panny Ewy”, a następnie zjeść wspólnie
kolację.
Dla tych, którzy nie nocowali z nami, a
lubią nocne wyzwania Pływalnia „Delfin”

była czynna do godz. 24.00
Rano pobudka o 7.00 dla wszystkich
tych, którzy lubią „nocne życie”, a następnie gimnastyka poranna... i wspólne
śniadanie. Dzieci otrzymały na pamiątkę
foldery turystyczne wydane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, które pozwalają poznać swój region
i mają formę pamiętnika z podróży z różnymi zadaniami dla młodego podróżnika.
Były również nagrody dla najmłodszych
uczestników, którzy odważnie nocowali
z nami bez mamy!
Agnieszka Hurnik

Agnieszka Hurnik

Noc w Domu Kultury

DFK Pludry w piątek 3⁄4.07.2015r. po
raz pierwszy wzięło udział w projekcie
„Bajkowa noc z braćmi Grimm”
organizowanym przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku
Opolskim. Dzięki temu piętnaścioro
dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu
lat spędziło niezapomnianą noc w budynku starej szkoły. Na początku była
bajka w języku niemieckim. Czytała
ją pani Barbara Kaczmarczyk. Młodzi
mieszkańcy majsterkowali, budowali
zaczarowany zamek. Doczekali się też
odwiedzin postaci z bajek. Był wielki bal
z Śnieżką. Około północy każdy uczestnik
resztkami sił wykonał toaletę wieczorną.
Dzieci na długo zapamiętają to bajkowe
spotkanie, a przypominając im o tym
będą książki i okolicznościowe jaśki,
które dostali w ramach projektu.
M.H.
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Noc z bajkami

Dzień Dziecka
Organizację tegorocznego Dnia
Dziecka w Dobrodzieniu postanowiły
wesprzeć młode mamy z Klubu Malucha.
Powstał on 8 maja podczas pierwszego
spotkania zorganizowanego przez
Annę Majowską - młodą mamę, która
zamieszkała w Dobrodzieniu ponieważ
wyszła tu za mąż. Jest absolwentką
historii sztuki, a w duszy gra jej mnóstwo
pomysłów i masa energii do działania oraz
doświadczenie mieszkania i organizowania
różnych akcji w wielkim mieście. Pani
Ania zgromadziła wokół siebie mamy z
którymi spotykała się na placu zabaw czy
na spacerach z dziećmi a zatem mamy,
które mają podobne problemy i prowadzą
podobny tryb życia podporządkowany
życiu swoich dzieci – rytm snu i spaceru
itp. Panie skrzyknęły się na Facebooku i
spotykają raz lub dwa w miesiącu w sali
lustrzanej Domu Kultury organizując
zabawy swoim dzieciom i rozmawiając.
Mamy nadzieję, że po wakacjach dołączy
do nich jeszcze więcej mam w nowymi
pomysłami chętnych do wspólnego
spędzania czasu. Mamom marzył się
piknik z okazji Dnia Dziecka taki jak
obserwują w innych miastach, ale nie
było już tyle czasu by organizacyjnie
było to możliwe. Dlatego panie włączyły
się do przedsięwzięć organizowanych
przez Dom Kultury oraz Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci.
O godzinie 15.00 rozpoczęliśmy blok
artystyczny – występ „Dokisiaków” i
„Dokisiaczków”, które swoimi piosenkami
wprowadziły nas w smerfowy nastrój, a
tuż po ich występie mali aktorzy teatru
„MaMeMik” jak co roku, przygotowali
premierowy spektakl „Smerfny teatr”
(scenariusz i reżyseria A. Hurnik). Teatr ma
już na swoim koncie bajki: „Dzwonek na
przerwę”, „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”,
„Baśniowy komputer” oraz „Zaczarowane
drzewo”. W tym roku znaleźliśmy się w

świecie Smerfów, które miały przygotować
spektakl teatralny, ale Gargamel
– Agnieszka Hurnik rozsypał proszek
niezgody i wszyscy się pokłócili. Smerf
Narrator – Kamila Sikora miał napisać
sztukę, a wszystkie Smerfy chciały być
głównymi bohaterami i w wiosce zawrzało.
Na szczęście Sasetka – Beata Sowa nie
została posypana i wraz z Papą Smerfem
- Kewin Zygmund mogła wszystkich
uratować. W sztuce zagrali również: Smerf
Ważniak – Mateusz Hurnik, Smerf Maruda
– Marta Malińska, Smerf Laluś – Martyna
Czapla, Smerf Śpioch – Veronika Badura,
Smerfetka – Wiktria Feliks, Smerf Malarz
– Lukas Czelnik, Smerfik – Michał Hurnik,
Smerf Pracuś – Tomasz Pluta, Klakier
– Paulina Sklorz.
Muzykę do spektaklu przygotowała
Beata Sikora, natomiast wspaniałą
bajkową dekorację przygotowała Dorota
Krawiec nauczycielka szkoły podstawowej

Wygraj szansę
„Wygraj szansę” to Ogólnopolski
Program Dydaktyczno Kulturalny w
ramach programu „Trzeźwość na co
dzień” dla dzieci i młodzieży muzycznie
uzdolnionej. Organizatorem jest Dział
Edukacji i Młodzieży oraz Muzyki
Rozrywkowej Agencji Telewizyjno
Estradowej TV Media. Celem programu
jest odkrywanie talentów artystycznych
dzieci i młodzieży do lat 14, zwłaszcza
z ośrodków wiejskich i małych miast,
poprzez organizowanie konkursów,
turniejów i przeglądów piosenki.
Każda gmina typuje jedno dziecko
uzdolnione wokalnie. Dlatego, żeby
dać szansę wszystkim w domu kultury

28 kwietnia odbyły się eliminacje, do
których zostały zaproszone wszystkie
placówki edukacyjne. Pierwsze miejsce
zdobyła Karolina Kczmarczyk ze szkoły
podstawowej z Dobrodzienia. 29 maja
Karolina pojechała do Opola wraz z całą
swoją klasą, natomiast jako juror z naszej
gminy oceniała Beata Sikora. Po występach
wszystkich dzieci publiczność oglądała
przedstawienie profilaktyczne „Komnata
czasu”, natomiast jury pracowało.
Udział dzieci z Dobrodzienia w
całym tym przedsięwzięciu był możliwy
dzięki dofinansowaniu przez burmistrza
Dobrodzienia Różę Koźlik.
Agnieszka Hurnik

w Szemrowicach mama dwóch młodych
aktorów! Składamy wielkie i jak największe
podziękowania ponieważ widzowie
z pewnością zauważyli, że w domku
Smerfetki były nawet firaneczki!!!...
Drugą bajką w tym bloku był
„Kopciuszek” w wykonaniu uczniów
z Zespołu Placówek Edukacyjnych z
Dobrodzienia.
Podczas bloku zabawowego dzieci
zostały przekazane pod opiekę Wróżce
– Beata Kupiec - by ta m.in. pomalowała
dzieciom buzie, a rodzice w tym czasie
zostali zaproszeni przez mamy z Klubu
Malucha na kawę i ciasto. Wymalowane
dzieci mogły udać się do sali kameralnej
na wernisaż wystawy malarskiej autorstwa
uczniów szkoły podstawowej pt. „Teatr
oczami dzieci”. Natomiast maluszki
udały się z mamami do sali lustrzanej na
spotkanie Klubu Malucha.
Każde dziecko tego dnia otrzymało w
Domu Kultury od Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci pod kierownictwem Joanny
Kaczorowskiej słodką niespodziankę
oraz pamiątkową maskotkę. Wielkie
podziękowania dla wolontariuszy z
Publicznego Gimnazjum pod opieką
Krystyny Kazimierowicz za pomoc w
rozdawaniu niespodzianek.
Imprezami towarzyszącymi były
tradycyjnie już: Rajd Rowerowy
organizowany przez Klub Jednoślad pod
kierownictwem Józefa Włodarza oraz
Zawody Wędkarskie organizowane przez
wędkarzy z Klubu „Habas”. Cały dzień
dzieci z gminy Dobrodzień mogły kąpać
się w Krytej Pływalni Delfin bezpłatnie.
Agnieszka Hurnik
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"Pipi Pończoszanka" w Dobrodzieniu
Podczas tegorocznych wakacji, już po raz trzeci, został
zorganizowany program „LATO W TEATRZE”. Współorganizują
go Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
oraz Teatr Pinokio w Łodzi, a finansuje Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Projekt składa się ze spektaklu
prezentowanego w namiocie cyrkowym, parady przez miasto oraz
warsztatów teatralno – cyrkowych. DOKiS, który zgłosi się jako
partner pokrywa jedynie koszty noclegu artystów oraz zapewnia
pomoc przy rozkładaniu namiotu i ochrony sprzętu.
Dom Kultury w Dobrodzieniu zgłosił się do programu i dzięki
temu przez dwa dni miasto rozbrzmiewało śpiewem i tańcem, a
spektakl mogło zobaczyć aż 300 osób! 10 lipca przyjechał do
Dobrodzienia wielki namiot cyrkowy, który pomogli rozkładać
pracownicy Gospodarki Komunalnej za co składamy ogromne
podziękowania. Również w piątek odbyły się w domu kultury
warsztaty – dzieci zostały podzielone na trzy grupy: piraci, grupa
Pipi oraz grupa cyrkowa. Po ich zakończeniu dzieci przebrane
przy pomocy symbolicznych malunków czy kostiumów przeszły
wraz z aktorami na rynek miasta, by tam bawić się nadal przy
dźwiękach piosenek śpiewanych przez Pipi i jej piratów.
W sobotę o 18.00 odbył się spektakl w Parku Jordanowskim
w namiocie cyrkowym, którego strzegli dobrodzieńscy strażacy
za co składamy im ogromne podziękowania. Dzieci i ci rodzice
mogli zobaczyć niezwykły spektakl, w którym Pipi wspinała się
po linach, spała z głową w dół i bawiła się z Tomim i Aniką aż
do momentu kiedy piraci wtoczyli na scenę jej ojca w drewnianej
beczce... Najbardziej niezwykłym momentem był pokaz na linie
artystki cyrkowej wcielającej się w rolę mamy Pipi, która jako
anioł fruwa wysoko śniąc się swej córeczce...
DOKiS składa serdeczne podziękowania za wspólny
zbiorowy wysiłek gminnych instytucji po to, by sprowadzić do
naszej gminy niezwykłą atrakcję w czasie wakacji. Szkoda tylko,
że namiot cyrkowy nie wypełnił się publicznością w całości...
Agnieszka Hurnik

Tańczące przedszkolaki
12 czerwca po raz kolejny dom
kultury wypełnił się przedszkolakami
i ich rodzicami oraz krewnymi. To
już sztandarowa impreza Przedszkola
Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi oraz DOKiS. W tym roku
przed szkolaki oraz aktorzy teatru
„MaMeMik” przygotowali wspólnie
bajkę muzyczną „Kopciuszek”. Aktorzy
użyli metody pantomimy, a dzieci
przygotowały poszczególne tańce: żabek,
ptaszków pomagających Kopciuszkowi
przy przebieraniu grochu, myszek pomagających sprzątać, taniec z bańkami
mydlanymi podczas czarów Wróżki,
trębaczy czy tancerzy na balu u Księcia.
Obsada spektaklu była następująca:
Macocha – Martyna Czapla, Siostra
pierwsza – Marta Malińska, Siostra druga
– Beata Sowa, Królowa – Kamila Sikora,
Król – Lukas Czellnik, Veronika Badura
– Wróżka, Michał Hurnik i Tomasz
Pluta – posłańcy. Główne role przypadły
parze tancerzy należącej do grupy tańca
towarzyskiego „Quik Quik” działającej
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przy DOKiS pod kierunkiem Małgorzaty
Prowdy – Kopciuszek: Kinga Dworaczyk
oraz Książę: Robert Knop. Tancerze w roli
aktorów spisali się znakomicie – składamy
im wielkie gratulacje.
Przedstawienie musiało być na krótki
moment przerwane, by scena została
osuszona po bańkach mydlanych – przerwę
techniczną odtańczyły pani dyrektor
przedszkola Ewa Macha oraz Justyna

Sykoś jako żabki.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim nauczycielkom,
które ćwiczyły z dziećmi układy choreograficzne już od lutego w przedszkolu, a
potem przychodziły z dziećmi na wspólne
próby oraz wszystkim rodzicom, którzy
zadbali o kostiumy i pomogli dzieciom
wystąpić w pięknej bajce.
Agnieszka Hurnik

Konfrontacje teatralne w 250
rocznicę Teatru Polskiego
27 marca w dniu Międzynarodowego
Święta Teatru w Dobrodzieńskim
Ośrodku Kultury i Sportu odbyły się II
Dobrodzieńskie Konfrontacje Teatralne. W
tym roku, który z racji rocznicy ogłoszony
jest Rokiem Teatru, postanowiliśmy
również poświętować i pokazać historię
teatru. Rozpoczęliśmy zatem od żywego
obrazu w wykonaniu teatru dziecięcego
„MaMeMik”. Dzieci pokazały obraz
„Szkoła ateńska”, która dla porównania
w oryginale była wyświetlona na ścianie.
Aktorzy nie ruszali się, ale mówili, co
okazało się na próbach bardzo trudne...
W pierwszej części święta wystąpiły
zaproszone placówki edukacyjne: Szkoła
Podstawowa w Dobrodzieniu przygotowała
sztukę „Froschkonig”, Zespół Placówek
Edukacyjnych - „Kopciuszek”, Zespół
Szkolno – Przedszkolny Sowarzyszenia
Pro Liberis Silesiae w Gosławicach - „Der
Wecker”, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Turzy - „Tragedia Szekspira z
przymrużeniem oka”, Publiczna Szkoła
Podstawowa w Szemrowicach - „Święte
średniowiecze”, Publiczne Gimnazjum
w Dobrodzieniu - „Powróćmy jak za
dawnych lat”, Teatr „Mimowolny” - „Teatr
Poezji”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
- „Droga na przełęcz” oraz „Dziady” cz.II.
Wszystkie szkoły przygotowały wspaniałe
przedstawienia wykorzystując różne
techniki teatralne i właśnie taki jest cel
Konfrontacji – pokazać sobie nawzajem
jak na wiele różnych sposobów można
odnaleźć się w teatrze i wyrazić siebie.
Na zakończenie tej części znowu
wykorzystaliśmy żywy obraz. Całość
imprezy prowadziła Agnieszka Hurnik
w roli króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, który 250 lat temu założył
pierwszy w Polsce teatr narodowy. Dlatego
to właśnie król Stanisław zapraszał na

scenę poszczególne grupy teatralne, które
wcześniej miały przygotować się swoim
strojem do pokazania poszczególnego etapu
w historii teatru. Szkoły losowały, który
etap przypadł im w udziale. Niektóre nawet
przygotowały swoje sztuki zgodnie z tym
okresem, który wylosowały. Zaczęliśmy
od starożytności, którą pokazał teatr
„MaMeMik”, następnie na scenie pojawił
się teatr średniowieczny, szekspirowski,
oświeceniowy, romantyczny, młodopolski,
międzywojenny oraz współczesny. Kiedy
scena powoli się wypełniała dzieci i
młodzież widziały jak rosła powoli
historia teatru, jak on się zmieniał aż po
czasy współczesne.

W drugiej – konkursowej części
wystąpiły amatorskie teatry: z Kochanowic
„Biesiada Kochanowicka ze spektaklem
„Co za dzień” oraz z Lublińca Teatr „Po
pracy”. Spektakle były tak różne od siebie
i na tak dobrym poziomie, że oba zostały
nagrodzone I nagrodą. Oba teatry gościły
już u nas ze spektaklami, które cieszyły się
dużym powodzeniem.
Świętowaniu teatru towarzyszyła
wystawa prac uczniów szkoły podstawowej
z Dobrodzienia „Co to jest teatr?”,
natomiast aktorzy teatru „MaMeMik”,
jak co roku, wysłali życzenia dla aktorów
Teatru Lalki i Aktora w Opolu.
Agnieszka Hurnik

Eliminacje konkursu recytatorskiego

26 marca 2015 odbyły się rejonowe eliminacje w Oleśnie do jubileuszowego 60. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Jak co roku aktorzy teatru „Mimowolnego” działającego przy DOKiS wzięli
w nim udział. Aktorki Maja Wojsa i Maria Eichhorn zdobyły wyróżnienie i II miejsce co spowodowało,
że mogły nas reprezentować na eliminacjach wojewódzkich w Opolu!!! Gratulujemy aktorkom pasji i
wytrwałości w jej realizowaniu!
A. Hurnik

Spektakl w absolutnej ciemności
Wśród wielu różnych inicjatyw kulturalnych proponowanych naszej lokalnej
społeczności 18 kwietnia DOKiS zaprosił
widzów na wyjątkowe przedstawienie.
Zwykle widz przyzwyczajony jest do
tego, że w teatrze może widzieć aktorów
w kolorowych kostiumach, którzy
wy powiadają swoje role wykonując
su gestywne gesty oraz może słyszeć
muzykę. Tym razem aktorzy postanowili
wykorzystać tylko nasz zmysł słuchu by
pobudzić naszą wyobraźnię.
W sali widowiskowej absolutnie
wyciemnionej wysłuchaliśmy czytania w
ciemnościach Andrzeja Ficowskiego pt.
„Drut Minkowskiego” według „Huśtawki
oddechu” Herty Muller w tłumaczeniu

Katarzyny Leszczyńskiej. Premiera
spektaklu odbyła się we wrześniu 2014 r.
podczas Festiwalu Literatury „Nad
Nysą” - „Historia i historie”, Goerlitz.
Autorem muzyki i dźwięku jest Jacek
Modliński, a wystąpili dla nas Lucyna
Szierok oraz Arkadiusz Cyran. Wstęp
był bezpłatny ponieważ przedsięwzięcie
było sfinansowane ze środków Konsulatu
Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Opolu.
Sztuka opowiada o młodym rumuńskim
Niemcu wysłanym w końcowych dniach II
wojny światowej na roboty przymusowe do
ZSRR na terenie dzisiejszej Ukrainy. Seans
w ciemnościach przypomina kalejdoskop
małych opowieści i nawiązuje do krótkich

luźno ze sobą powiązanych rozdziałów,
w których bohater opowiada o życiu
codziennym na zsyłce.
Z pewnością ten niecodzienny sposób
przekazu odkrył przed publicznością
dobrodzieńską nowe formy doznań
estetycznych. Zapraszamy do brania udziału w naszych różnych
przedsięwzięciach po to, by znaleźć tę
dziedzinę sztuki czy kultury, która jest
Państwu najbliższa.
Agnieszka Hurnik
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26 kwietnia 2015 roku odbył się w Opolu III
Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej
„Opolskie Szmaragdy”, w którym wzięło udział
około 40 artystów. Kiedy Marszałek Województwa
zapraszał zespoły z domów kultury całego
województwa po raz pierwszy DOKiS reprezentował
Chór „Kantata”. W kolejnym roku były to mażoretki
„Fantazja” oraz artysta rękodzielnik Stanisław
Wilk pracujący metodą intarsji. W tym roku zaś
Dobrodzień reprezentował Zespół Pieśni Regionalnej
oraz sekcja rękodzieła artystycznego prowadzona w
DOKiS przez Beatę Kupiec. Po raz pierwszy Zespół
Regionalny zaprezentował się w nowych strojach
uszytych dzięki środkom UE pozyskanym przez
LGD „Kraina Dinozaurów”.
Tegoroczną galę prowadziła Katarzyna Dobór,
która z rąk Marszałka Andrzeja Buły otrzymała
odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa
Opolskiego” w dowód uznania za to, że od 17 lat
promuje Opolszczyznę współorganizując Jeździeckie
Mistrzostwa Gwiazd ArtCup w Zakrzowie.
Przegląd odbywał się na wolnym powietrzu i
pogoda spłatała psikusa burzą i ulewnym deszczem,
natomiast Zespołowi Regionalnemu udało się
wystąpić jeszcze przed deszczem.
Agnieszka Hurnik

III Opolskie Szmaragdy

V Dobrodzieńska Majówka

W dniach 23 – 24 maja 2015 w Dobrodzieniu nad zalewem
odbyła się po raz piąty już modelarska majówka. W sobotę i
niedzielne przedpołudnie odbywały się starty na zalewie po to,
by po południu w niedzielę w rynku miasta mogła się odbyć
dekoracja zwycięzców. Przyjechały do nas drużyny jak zwykle
z całego kraju i walka była zacięta.
Po zakończeniu zawodów mieszkańcy miasta mogli podziwiać
modele ponieważ wszystkie zostały wystawione w rynku miasta
wraz z wszystkimi pucharami jakie modelarze zdobywają podczas

poszczególnych zawodów. Dorobek jest bardzo imponujący, a
trofeów przybywa z roku na rok. Uroczystość uświetnił zespół
szantowy „Poszedłem na dziób” z Lublińca, który dał piękny
koncert. Medale i puchary zawodnicy otrzymali z rąk pani
Burmistrz Róży Koźlik. Ona natomiast otrzymała do gabinetu
model statku wykonany przez modelarza, który w zeszłym roku
wylosował model do składania.
Drużynowo I miejsce w zawodach zajęli zawodnicy modelarni
Dobrodzień! Gratulujemy serdecznie!
Agnieszka Hurnik

Młodzi recytatorzy

13 maja na scenie sali kameralnej naszego domu kultury
odbyły się popisy recytatorskie dzieci szkół podstawowych z
miasta i gminy Dobrodzień oraz gimnazjum. Ogółem wystąpiło
48 dzieci i młodzieży w następujących kategoriach: kategoria I
(klasy 1-3) - 23, kategoria II (klasy IV-VI ) - 15, kategoria III
(gimnazjum) - 10.
Komisja konkursowa w składzie 1) Urszula Kmieć, 2) Zofia
Myślińska, 3) Krystyna Lewandowska po wysłuchaniu wszystkich
uczestników eliminacji, biorąc pod uwagę: dobór repertuaru,
interpretacje utworu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny
ogłosiła, że w kategorii I zwycięzcami zostali: I miejsce: Filip
Olearczuk PSP w Dobrodzieniu, II miejsce: Tomasz Pluta PSP w
Dobrodzieniu, III miejsce: Blanka Bień PSP w Dobrodzieniu.
Wyróżnienia: Tomasz Niezgoda PSP w Pludrach, Natlia Lissy
ZSP Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Gosławicach, Alicja
Głogowska PSP w Dobrodzieniu.

W kategorii II: I miejsce: Wiktoria Suchańska PSP w
Dobrodzieniu, II miejsce: Wiktoria Feliks PSP w Szemrowicach,
III miejsce: Michał Kopyto PSP w Pludrach.
Wyróżnienia: Jakub Jojko PSP w Szemrowicach, Natalia Pacan PSP w Dobrodzieniu.
W kategorii III: I miejsce: Jacek Cytera Publiczne Gimnazjum
w Dobrodzieniu, II miejsce: Zuzanna Sułkowska Publiczne
Gimnazjum w Dobrodzieniu, III miejsce: Magdalena Jasińska
Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu.
Wyróżnienia : Maja Olearczuk Publiczne Gimnazjum
w Dobrodzieniu, Olga Koszil Publiczne Gimnazjum w
Dobrodzieniu.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.
Najlepszych prezentacji recytatorskich mogliśmy posłuchać
podczas Dni Dobrodzienia.
G.S.

„Czym piosenka jest dla wojska”

Taki właśnie tytuł nosi Ogólnopolski
Festiwal
Piosenki
Żołnierskiej
organizowany przez Klub Jednostki
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Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
W tym roku odbył się już po raz VIII, a
Dobrodzieński Dom Kultury fantastycznie
reprezentowały tam dzieci z sekcji
wokalnej „Dokisiaki” i „Dokisiaczki”.
Celem festiwalu jest promowanie treści
patriotycznych oraz związanych z
orężem Wojska Polskiego w środowisku

wojskowym i cywilnym. Nasze dzieci
pięknie wyśpiewały piosenkę „Czerwone
słoneczko” zespołu „2+1”.
Dziękujemy jednostce wojskowej
za zaproszenie oraz za wiele innych
wspólnych działań opartych na wzajemnej
współpracy.
A. Hurnik

Udane Mistrzostwa Świata
Mistrzostwa Świata modeli redukcyjnych klas NS
odbyły się w tym roku we Węgrzech w miejscowości Bank.
Uczestniczyło w nich 19 modelarzy z Polski, w tym 4 z
Dobrodzienia: Beniamin Brylka, Marcin Ochman, Dominik
Brylka i Krystian Brylka. Dobrodzieńscy modelarzy
wrócili z dwoma medalami złotymi co jest bardzo
wielkim sukcesem naszej modelarni. W poprzednich latach
przywieźli srebrne medale i brązowy. Złoty medal w klasie
modeli redukcyjnych F2B Junior zdobył Marcin Ochman
modelem statku ratowniczego „HALNY”, a w klasie modeli
żaglowych NSS B Junior modelem „Schauerkreutzer”
Dominik Brylka. Zawodnicy startowali w 3 klasach i w
każdej zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce. Marcin w F4B
J zajął 6 miejsce a w NSS A J -8, natomiast Dominik w
Klasie NSS A J- 4 przegrywając trzecie miejsce o 0.33pkt/
a w F2A J - 9 miejsce. Beniamin Brylka zajął w klasie
NSS B Senior 9 miejsce, niestety te mistrzostwa nie były
dla niego szczęśliwe w pierwszym biegu miał awarię steru
i ukończył bieg w nie najlepszym czasie, drugi bieg miał
bardzo dobry ale trzeci niestety pechowy bo szczepił się
z linkami z innym modelem i nie był w stanie ukończyć
biegu/2 biegi najlepsze są liczone/.Natomiast Krystian
Brylka startował w klasie F4B Senior i zajął 14 miejsce.
Ekipa z Polski wróciła z flagą Federacji Naviga co oznacza,
że jubileuszowe XX Mistrzostwa Świata odbędą się w Polsce.

Organizatorem będzie miejscowość Orneta, gdzie w tym roku
odbyły się Mistrzostwa Polski.
b.b.

PSP w Dobrodzieniu wciąż na szczycie

Rok szkolny 2014/2015 był niemałym
wyzwaniem pod względem sportowym
dla Publicznej Szkoły Podstawowej
w Dobrodzieniu, gdyż celem naszym
było utrzymania zeszłorocznego tytułu
najlepszej szkoły w powiecie oleskim.
Mieliśmy pewne obawy, gdyż jak
powiadają: „Zdobyć mistrzostwo, osiągnąć
szczyt jest trudno, ale utrzymać się na nim
jest jeszcze trudniej”. Dodam tylko, że w
rywalizacji uczestniczyło ponad 30 szkół
z siedmiu gmin powiatu oleskiego.
Pierwsze starty w ramach „Kalendarza
imprez sportowych szkół podstawowych”
wypadły dobrze, gdyż już we wrześniowych sztafetowych biegach przełajowych dziewczyny zdobyły 2 miejsce.
Następnie klasy młodsze doszły do głosu,
uzyskując bardzo dobry rezultat w „Małym
olimpijczyku”. Dziewczyny zajęły 2

miejsce, a chłopcy 3.
Szczególnie cieszą jednak laury, które
zdobyliśmy w najbardziej popularnych
dyscyplinach. Chłopcy utrzymali miano
mistrzów powiatu w mini piłce koszykowej oraz mini siatkówce. Dziewczyny
z kolei sprawiły dużą niespodziankę,
sięgając po raz pierwszy w historii naszej
szkoły po tytuł najlepszej drużyny w mini
piłce nożnej. Poza tym zdobyły 3 miejsce
w piłkę siatkową, koszykową i ręczną.
Oprócz sukcesów z zakresu gier
zespołowych nasi uczniowie odno sili bardzo dobre wyniki indywidualne
w lekkoatletyce. Następujący młodzi
sportowcy mogą pochwalić się swoimi
osiągnięciami na zawodach powiatowych:
I miejsce skok w dal – Justyna Goczoł 5a
(4,24cm), II miejsce bieg na dystansie
100m – Justyna Goczoł 5a) 14s66), I

miejsce skok wzwyż – Jakub Dusiewicz
6a (1m20cm), II miejsce skok wzwyż
– Tomasz Ochmann 6a (1m20cm), III
miejsce skok w dal - Tymoteusz Paliga
4a (4m01cm), III miejsce rzut piłeczką
palantową – Jakub Dusiewicz 6a (49m).
Na zawodach wojewódzkich w Opolu
największy sukces odniosła uczennica
klasy 5a - Justyna Goczoł, która z dużą
przewagą zapewniła sobie tytuł Mistrza
Województwa Opolskiego w skoku w dal
z rewelacyjnym wynikiem 4 m72 cm.
Lekkoatletyka zakończyła zawody
szkolne w ramach „Kalendarza imprez
sportowych szkół podstawowych”.
Osiągnięte wyniki spowodowały, iż
w przeciągu całego roku szkolnego
zdobyliśmy najwięcej punktów w klasyfikacji szkół i ponownie uzyskaliśmy
tytuł najlepszej szkoły w POWIECIE
OLESKIM.
Gala, pod nazwą „Nauka i Sport”,
podsumowująca rok sportowy, odbyła
się 19.06.2015 r. tradycyjnie w Zespole
Szkól w Oleśnie. Na uroczystość zostali
zaproszeni burmistrzowie i wójtowie gmin,
dyrektorzy szkół, gminni koordynatorzy
sportu, nauczyciele wychowania
fizycznego oraz najlepsi uczniowie.
Tym razem byliśmy podwójnie
dumni. Przede wszystkim ze zdobycia
tytułu najlepszej szkoły podstawowej w
powiecie oleskim oraz z faktu, że puchary
dokończenie na s. 20
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Podsumowanie konkursu na bajkę
o dobrodzieńskim stolarstwie

W styczniu br. Dobrodzieński Ośrodek
Kultury i Sportu we współpracy z Firmą
KLER Pana Piotra Klera, Dobroteką
Meblarstwo Dobrodzieńskie oraz Starszym
Cechu Rzemiosł Panem Ryszardem
Kaczmarczykiem ogłosili konkurs otwarty
na bajkę o dobrodzieńskim stolarstwie.
Patronat honorowy nad konkursem
objęła Burmistrz Dobrodzienia Róża
Koźlik. Na konkurs wpłynęło 30 prac. Do
oceny prac powołano komisję konkursową
w składzie: dr. Krzysztof Kleszcz pracownik naukowy UO w Opolu, Jan
Cegiełka, Agnieszka Hurnik, Bożena Gaś,
Ryszard Kaczmarczyk, Paweł Mrozek,
Bernard Jonczyk, Krystyna Lewandowska,
Marek Witek.
Komisja po zapoznaniu się z
wszystkimi pracami biorąc pod uwagę
pomysł na fabułę, styl, język, kompozycję
bajki - postanowiła przyznać nagrodę

główną Paulinie Suchańskiej za bajkę
„Dzięcioł”oraz 3 wyróżnienia: Danielowi
Ochmann za pracę „Kosmiczna dostawa
mebli” , Alicji Jonczyk za pracę "Jak Janek
został stolarzem" oraz Zofii Myślińskiej za
pracę „Meble mistrza Macieja”.
Firma Meble KLER ufundowała
nagrodę główną w postaci skórzanego
saka do siedzenia o wartości 1.500 zł oraz
3 tapicerowanych poduch do siedzenia,
Burmistrz Dobrodzienia Róża Koźlik
ufundowała tablet jako nagrodę główną
oraz nagrody książkowe dla wszystkich
uczestników konkursu, a MGBP w Dobrodzieniu wspólnie z DOKiS ufundowały
pendraivy także dla wszystkich uczestników
konkursu.
Uroczystość podsumowania konkursu,
spotkania z nestorami dobrodzieńskiego
stolarstwa oraz wręczenia nagród odbyła
się w dniu 19 marca - w święto patrona

stolarzy - w Dobrotece. Muzycznie imprezę
uświetnili Weronika Filipczyk, Weronika
Puchrowicz i Kewin Kubiciel. Natomiast
aktorsko przeczytali nagrodzone bajki
Magdalena Jasińska i Michał Jośko. Krótką
opowieścią o początkach swojej firmy
podzielił się z zebranymi Pan Piotr Kler,
a o dziejach Dobrodzienia połączonych z
prezentacją multimedialną opowiadał Pan
Paweł Mrozek. Później wszyscy przeszli
w kuluary na poczęstunek przygotowany
przez gospodarza imprezy – Dobrotekę.
Wobec dużego materiału autorskiego
organizatorzy konkursu postanowili ogłosić
II etap polegający na wykonaniu ilustracji
do napisanych bajek. Prace, które wpłynęły
na konkurs zostały zaprezentowane na
wernisażu podczas Dni Dobrodzienia.
Zwycięską bajkę zaprezentujemy w
następnym numerze.

PSP w Dobrodzieniu wciąż na szczycie

dokończenie ze s. 19

i dyplomy wręczał nam znakomity siatkarz
- pan Sebastian Świderski. Nazwa naszego
miasta została odmieniona chyba przez
wszystkie przypadki języka polskiego,
gdyż aż sześciokrotnie wywoływano
nas do odbioru pucharów w różnych
kategoriach sportowych.
A oto nasze wyniki. Jako szkoła indywidualnie zdobyliśmy: I miejsce - w klasyfikacji sportowej szkół podstawowych
powiatu oleskiego (chłopcy, dziewczyny
razem), I miejsce - w klasyfikacji sportowej szkół podstawowych powiatu oleskiego (dziewczyny),II miejsce - w klasyfikacji
sportowej szkół podstawowych powiatu
oleskiego (chłopcy).
Z kolei jako gmina Dobrodzień

zajęliśmy: III miejsce - w klasyfikacji
sportowej szkół podstawowych powiatu
oleskiego (chłopcy i dziewczyny razem),
III miejsce - w klasyfikacji sportowej
szkół podstawowych powiatu oleskiego
(chłopcy), III miejsce - w klasyfikacji
sportowej szkół podstawowych powiatu
oleskiego (dziewczyny).
Po zakończeniu gali uczciliśmy
nasz wielki sukces wspólnym zdjęciem
z panem Sebastianem Świderskim i
panem Michałem Chadałą. Nasze władze
lokalne reprezentowała pani burmistrz
- Róża Koźlik, a szkołę podstawową
pani dyrektor - Bożena Gaś, nauczyciel
wychowania fizycznego Jarosław Kryś
oraz uczeń naszej szkoły - Mateusz
Waloszczyk.
Skład drużyn, które zdobyły mis-

trzostwo powiatu: mini piłka siatkowa:
Mateusz Waloszczyk, Daniel Konik,
Jakub Misiak, Paweł Kaczmarczyk, Jakub
Dusiewicz, Marek Rust, Mateusz Stanula,
Kamil Honsa, i Fabian Moskalik; mini
piłka koszykowa: Mateusz Waloszczyk,
Daniel Konik, Jakub Dusiewicz, Kamil
Honsa, Damian Knop, Lukas Czellnik,
Michał Mazur, Łukasz Żurek, Marcel
Wieszołek i Bartosz Wołowczyk; mini
piłka nożna: Martyna Popenda, Justyna
Goczoł, Emilia Kamińska, Marta Krzyśko,
Bołdyzer Zuzanna, Kaja Szeliga, Sklorz
Paulina i Magdalena Wyrwich.
Młodym i utalentowanym sportowcom
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Jarosław KryśGminny koordynator sportu.

w Dobrodzieniu
II miejsce – Adamowi Zienć z
Przedszkola w Myślinie
III miejsce – Miriam Korn z Przedszkola w Bzinicy Starej
Wyróżnienie: Mathias Seifert z
Przedszkola w Szemrowicach;
w kategorii wiekowej 2009:
I miejsce – Laurze Kraska z Przedszkola
w Myślinie
II miejsce – Ines Kler z Przedszkola w
Gosławicach
III miejsce – Weronice Winkler z
Przedszkola w Szemrowicach
w kategorii wiekowej 2008:
I miejsce – Natalii Lichtfeld z
Przedszkola w Szemrowicach
II miejsce – Marcie Hadzik z

Przedszkola w Błachowie
III miejsce –Pawłowi Bodura z
Przedszkola w Główczycach.
Wszystkie dzieci biorące udział
w Minifestiwalu otrzymały nagrody
książkowe oraz dyplomy za udział, a
laureaci dodatkowo dyplomy wyróżnienia.
Laureatom serdecznie gratulujemy, a ich
występy mogliśmy zobaczyć podczas
tegorocznych Dni Dobrodzienia.

Minifestiwal dla przedszkolaków

28 kwietnia 2015 roku w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury i Sportu
przeprowadzono Miejsko-Gminny
Mi nifestiwal Piosenki Przedszkolnej.
Przedszkola działające na terenie
na szej gminy zgłosiły do udziału w
Minifestiwalu 42 przedszkolaków w
następujących kategoriach wiekowych:
1) rocznik 2010 – 2011 - 21; 2) rocznik
2009 - 12; 3) rocznik 2008 - 9.
Organizatorzy powołali komisję
konkursową w składzie: Beata Sikora,
Stanisław Werner, Witold Jureczko,
która biorąc pod uwagę dobór repertuaru,
wykonanie, walory wychowawcze oraz
ogólny wyraz artystyczny przyznała w
kategorii wiekowej 2010 – 2011:
I miejsce – Żaklin Solich z Przedszkola

G.S.
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